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 Den Haag, 13 juni 2001 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

27214     Wijziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aantal leden 

van provinciale staten en gedeputeerde staten 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 12 juni 2001 aangenomen 

door de Tweede Kamer. PvdA, D66, en VVD stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 8 

8→11 (De Swart .c.s.) 

Dit amendement strekt er toe het aantal leden van de Provinciale Staten te beperken, in die zin 

dat recht wordt gedaan aan de alom geuite wens de Provinciale Staten te verkleinen, met dien 

verstande dat het uiteindelijke aantal Statenleden, overeenkomstig het amendement, in staat 

zullen zijn haar taken op adequate wijze te vervullen.  

Aangenomen. SGP stemde tegen 

 

Artikel  35 

6 (Rehwinkel c.s.) 

Dit amendement heeft als doel het aantal gedeputeerden te maximeren tot 7 in voltijd en 9 in 

deeltijd. De commissie Vernieuwingsimpuls Provinciale Democratie (commissie-Bleker) 

adviseert aan het IPO om dit aantal te stellen op zes gedeputeerden, en bij deeltijd-

gedeputeerden op 7. De commissie Bleker wijst terecht op het feit dat op basis van het 

wetsvoorstel er 10 gedeputeerden kunnen zijn en 35 statenleden. Een grotere verlaging van 

het maximum dan in het wetsvoorstel staat meer in verhouding tot de vermindering van het 

aantal statenleden. Aangezien er op dit moment 2 provincies zijn met 8 gedeputeerden en 

daarnaast 3 provincies met 7 gedeputeerden, wordt als tussenoplossing voorgesteld 
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te kiezen voor een maximumaantal van 7 gedeputeerden (voltijd). Deze variant zal naar 

verwachting op meer draagvlak onder provincies kunnen rekenen dan een maximumaantal 

van 6 gedeputeerden. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel  I, onderdeel A, artikel 8 

7 (Van der Hoeven) 

Dit amendement strekt ertoe de vermindering van het aantal leden van provinciale staten te 

beperken, zodat de representativiteit van provinciale staten niet in het gedrang komt. 

Verworpen. SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, en SGP stemden voor. 

 

 

 

MOTIES 

 

9 (Van der Hoeven, Halsema) over een emancipatie-effectrapportage naar de consequenties 

van het voorliggende wetsvoorstel 

Ingetrokken 

 

10 ( Scheltema-de Nie c.s. ) over het heroverwegen van het systeem voor restzetelverdeling 

op provinciaal niveau 

Verworpen. SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor. 

 

 

 


